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Sammanträdesdatum

~KOMMUN

2022-06-20

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Sammanträdesrum Osby klockan 18:30-21:40

Beslutande

Se närvarolista sidan 2

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare:
Ann-Sofie Magnusson (C)
Staffan Lutterdal (L)
Ann-Britt Olsson § 63-77, 79-87

Utses till justerare

Ingmar Bernthsson (S), Jonas Mattsson (SD)

Justeringens plats och tid

Kansliet, Osby kommunhus, torsdag den 23 juni 2022 klockan 13:00

Tjänstemän:
Petra Gummesson, kommundirektör
Ida Abrahamsson, Skåne Nordost
Amanda Svensson, vik. kommunsekreterare

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

63-87

Amanda Svensson
Ordförande
Dag Ivarsson (M) §63-82, 84-87

Ingmar Bernthsson (S) § 83

Justerare
Ingmar Bernthsson (S) § 63-82, 84-87 Jonas Mattsson (SD)

Niklas Larsson (C) § 83

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har til kännagivits genom anslag.
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-20

Datum då anslaget sätts upp

2022-06-23

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, kommunhuset i Osby

Underskrift
Amanda Svensson

Datum då anslaget tas ned

2022-07-14
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Sammanträdesdatum

KOMMUN

2022-06-20

Kommunfullmäktige

Närvarolista
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Marika Bjerstedt (S)
Per Ola Mattisson (SD)

Tom stol

Niklas Larsson (C)
Lars-Anton Ivarsson (M)

Magnus Dahlqvist (M)

Daniel Landin (S)
Jan Kornemalm (SD)

Tom stol

Agneta Malm (S)
Jimmy Ekborg (C)

Magnus Augustsson (C)

Sonja Svenle-Pettersson (M)
Maria Owiredu (KD)

Tom stol

Hans Persson (SD)
Tommy Augustsson (S)
Ingmar Bernthsson (S)
Lotte Melin (C)
Peter Dahlström (SD)

Tom stol

Lage Frej (M)
Maria Reimer (S)

Ann-Britt Olsson (S) § 78

Jörgen Nilsson (SD)
Maria Ernstsson (S)

Michael Svensson (S)

Eva Bendz Johansson (C)
Marie Winther (V)
Yvonne Strömberg (S)
Lars-Erik Svensson (M)
Jonny Er ksson (SD)
Erling Persson (L)
Nathalie Folkunger Hel kvist (S)

Leif Wallenborg (S)

Anderas Andersson (KD)
Ulla Ekdahl (C)

Mats Ernstsson (C)

Kristof Pall (SD)
Karin Augustsson (S)
Dag Ivarsson (M)
Mikael Roslund (SD)
Johnny Ahlqvist (S)

Maritha Forsberg (S)

Ida Gustafsson (C)

Ingvar Andrén (C)

Sandra Bahceci (S)

Kjell Nilsson (S)

Jonas Matsson (SD)
Roy Svensson (M)

Bengt Larsson (M)

Henry Nilsson (C)
Arne Gustavsson (S)
Håkan Carlsson (SD)

Marie-Louise Eriksson (SD)

Fahrudin Fajko-Zulfic (S)

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

Ärendelista

Justerandes sign

§ 63

Upprop och protokollets justering

§ 64

Godkännande av dagordning

§ 65

Anmälningar

§ 66

Information

§ 67

Interpellation

§ 68

Medborgarförslag - handikappanpassning och LED-belysning utav
promenadstråket runt Hjärtasjön

§ 69

Medborgarförslag - Inrätta gångbana från riksväg 15 till Karl Johans
väg

§ 70

Medborgarförslag, Informationsskyltar naturvård

§ 71

Medborgarförslag, Staket med grind runtom stora lekplatsen vid
kyrkan

§ 72

Slutbetänkande fullmäktigeberedningen för kultur- och
fritidsanläggningar

§ 73

Revidering av ordningsföreskrifter för Osby kommun

§ 74

Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun

§ 75

Borgensavgift för Lönsboda Folkets Hus och Parkförening

§ 76

Begäran av medel för uppstädning av mellanlagret 2022

§ 77

Bildande av aktiebolag för Trygghetscentral, Skåne Nordost

§ 78

Beslut om ansvarsfrihet - AV Media Skåne 2021
Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

§ 79

Ändring av bolagsordningen, Osby Nova

§ 80

Taxor och avgifter inom Kultur och fritid för 2022

§ 81

Förslag till politisk organisation mandatperioden 2023-2026

§ 82

Fastighetsinvestering Familjehuset

§ 83

Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1

§ 84

Begäran om entledigande från uppdrag som revisor - Stephan
Hellqvist (KD)

§ 85

Begäran av entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - RoseMarie Riling (S)

§ 86

Val av ledamot i Osby Nova AB och god man enligt
fastighetsbildningslagen efter Carl Bejvel (SD)

§ 87

Val av ersättare i Kommunförbundet Skåne och ledamot i
Valberedningen efter Ewa Bejvel (SD)

Expedierat
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 63
Upprop och protokollets justering
Kommunfullmäktige utser Ingmar Bernthsson (S) och Jonas Mattsson (SD)
till justerare, som tillsammans med ordförande Dag Ivarsson (M) justerar
dagens protokoll.
Ordförande meddelar att justering äger rum torsdag den 23 juni 2022,
klockan 13.00 på kansliet, kommunhuset i Osby.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 64
Godkännande av dagordning

-

Justerandes sign

Dagordningen godkänns

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 65
Anmälningar
KS/2022:10 006
Kommunfullmäktiges beslut
- Inkomna anmälningar, godkänns
Sammanfattning av ärendet
Till kommunfullmäktiges sammanträde har följande anmälningar inkommit:
KS/2022:10
Beslut ”Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige” efter Karl-Yngve
Andersson, Länsstyrelsen
Beslut ”Ny ledamot i kommunfullmäktige” efter Carl Bejvel, Länsstyrelsen
Beslut ”Ny ledamot i kommunfullmäktige” efter Johan Nilsson, Länsstyrelsen
Beslut ”Ny ledamot i kommunfullmäktige” efter Ewa Bejvel, Länsstyrelsen
KS/2022:203
Kallelse till årsstämma 2022-06-16, Inera AB
Representation vid årsstämma 2022-06-16, Inera AB
KS/2022:204
Signerad fullmakt 2022-05-17, UNIKOM
KS/2022:51
Resultaträkning per april 2022, SBVT
KS/2022:78
Verksamhetsberättelse 2021, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
Arbetsplan för 2022, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
Förslag till medlemsavgifter, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
Bokslut 2021, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
Rapport från årsstämma 2022-05-24, Vattenvårdsförbundet för Västra Hanöbukten
KS/2022:182
E-post – Val av ombud till SKR:s kongresser
Val av kongressombud till Sveriges kommuner och regioner för perioden
2023-2027
Ombudsval till SKR kongress – Anvisningar för SKR:s medlemmar
KS/2022:209
Missiv – Granskning av budgetprocessen, kommunrevisionen
Justerandes sign

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

Granskningsrapport budgetprocess Osby kommun 2022, Ernst & Young
KS/2022:8
Ej verkställda beslut 2022 kvartal 1, hälsa- och omsorgsnämndens beslut
den 19 maj 2022 § 35

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 66
Information

Justerandes sign

-

Ida Abrahamsson, Skåne Nordost, informerar om Skåne Nordosts
arbete där man satsar mycket på att samverka inom kommunerna för
att nå längre än var kommun för sig. Verksamheten presenteras närmare med sina tre block där man har olika fokus områden och verksamhetens nuvarande samverkansprojekt tas upp för information.

-

Kommundirektör Petra Gummesson informerar om väsentliga händelser så som att Osby kommun blivit utsedda till Skånes bästa
kommun för äldre att bo i, näringslivsundersökningen visar på ett
bättre resultat än förra året, ny förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen är rekryterad och börjar sin anställning den 1 september samt att Osby kommun kommer att rekrytera en ny kulturoch fritidschef då nuvarande valt att ta en tjänst som yttre befäl i
kommunen.

-

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin håller en återrapportering ifrån samhällsbyggnadsnämnden. Där presenteras bland
annat budgetuppföljningen efter maj 2022, rankingen för avfallshanteringen och företagsklimatet, invigningen av Solhem, första spadtaget på den nya förskolan i Killeberg samt upphandlingar i sommar
där Ishallen och brandstationen ingår.

Expedierat

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 67
Interpellation
KS/2019:245 000
Kommunfullmäktiges beslut
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Lotte Melin
(C) besvarar interpellation från Tommy Augustsson (S).
Tommy Augustsson tillåts replik på svaret.
Övriga ledamöter i kommunfullmäktige har möjligheten att debattera
och interpellationen anses därmed besvarad.
Sammanfattning av ärendet
I interpellation inkommen den 19 maj 2022 ställer Tommy Augustsson
(S) följande fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande:
Vilka följder får de försenade byggnationerna?
Beslutsunderlag
Svar på interpellation från Tommy Augustsson ”Vilka följder får de försenade byggnationerna?” från Lotte Melin daterad 20 juni 2022.
Skrivelse " Interpellation", inkommen den 19 maj 2022, från Tommy Augustsson (S).

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 68
Medborgarförslag - handikappanpassning och LEDbelysning utav promenadstråket runt Hjärtasjön
KS/2022:14 820
Kommunfullmäktiges beslut
- Medborgarförslaget anses som besvarat enligt tjänsteskrivelse
"Medborgaförslag - Tillgänglighetsanpassning och belysning utav
promenadstråket runt Hjärtasjön", uppdaterad den 9 maj 2022, från
trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnads
chef Mathias Karlsson.
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen 2022-01-02, föreslår förslagsställaren att
promenadstråket vid Hjärtasjön tillgänglighets anpassas och kompletteras
med LED-belysning.
Promenadstråket runt Hjärtasjön utgörs av en naturstig där möjligheterna för
tillgänglighetsanpassning är begränsade. Vidare finns delade meningar kring
huruvida belysning är lämpligt då stråket med detta förlorar en betydande
del av sin charm.
I Lönsboda finns en belyst slinga för rekreation. Kommunen tar dock
hän-syn till förslaget och inventerar sträckan i samband med att drift- och
under-hållsåtgärder utförs. Ambitionen är att försöka åtgärda enklare hinder
för att öka tillgängligheten för personer med funktionsvariationer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 127
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 § 48
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2022, § 37.
Tjänsteskrivelse " Medborgaförslag-Tillgänglighetsanpassning och
belys-ning utav promenadstråket runt Hjärtasjön", uppdaterad den 9 maj
2022, från trafik- och gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnads-chef Mathias Karlsson.
Medborgarförslag - Medborgaförslag - Tillgänglighetsanpassning och
be-lysning utav promenadstråket runt Hjärtasjön, inkommen den 3 januari
2022, från
.
Beslutet skickas till
Sökande
Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 69
Medborgarförslag - Inrätta gångbana från riksväg 15 till
Karl Johans väg
KS/2022:68 312
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses som besvarat enligt tjänsteskrivelse
"Medborgaförslag - Inrätta gångbana från Riksväg 15 till Karl Jo-hans Väg daterad den 17 maj 2022, från trafikoch gatuingenjör,
Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen 2022-01-31, föreslår förslagsställaren att en
gångbana inrättas mellan norra och södra sidan av väg 15 i anslutning till
busshållplatsen vid Karl Johans väg.
Osby kommun instämmer i att trafiken på riksväg 15 är snabb och intensiv
och att en planskild passage hade ökat trafiksäkerheten. Vid platskontroll av
den befintliga koporten har det konstaterats att den inte är lämplig som verken gång- eller cykelpassage, ståhöjden är ca 170 cm. Då det inte finns resurser och förutsättningar för genomförande av alla projekt görs ständigt
prioriteringar. I år genomförs trafiksäkerhetsfrämjade åtgärder vid busshållplatserna Osby Källsvedsvägen. Förslaget läggs med i framtida planering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 128
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 § 47
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2022, § 38.
Tjänsteskrivelse "Medborgaförslag - Inrätta gångbana från Riksväg 15 till
Karl Johans Väg ", daterad den 17 maj 2022, från trafik- och
gatuingenjör, Tomislav Kljucevic och samhällsbyggnadschef Mathias
Karlsson.
Medborgaförslag "Inrätta gångbana från Riksväg 15 till Karl Johans väg",
inkommen den 31 januari 2022 från
.
Beslutet skickas till
Sökande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 70
Medborgarförslag, Informationsskyltar naturvård
KS/2022:205 431
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag inkommen den 18 maj 2022 överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och svar senast den 24 oktober
2022.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen 18 maj 2022 föreslår förslagsställaren att
informationsskyltar iordningsställs och kompletteras runtom Osbysjöns.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag ” Informationsskyltar naturvård” inkommen den 18 maj
2022 från
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Justerandes sign
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2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 71
Medborgarförslag, Staket med grind runtom stora
lekplatsen vid kyrkan
KS/2022:168 000
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslag inkommen den 14 april 2022 överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för ställningstagande och svar senast den 24 oktober
2022.
Sammanfattning av ärendet
I medborgarförslag inkommen 14 april 2022 föreslår förslagsställaren att
staket med grind sätt upp runtom stora lekplatsen vid kyrkan i Osby.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag ” Steket med grind vid stora lekplatsen” inkommen den
14 april 2022 från
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämndsekreterare, Marit Löfberg

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 72
Slutbetänkande fullmäktigeberedningen för kultur- och
fritidsanläggningar
BUN/2020:81 800
Kommunfullmäktiges beslut
-

Dokumentet ”Fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet i Osby kommun”, daterad 2022-02-21, från fullmäktigeberedningen antas.

-

Barn- och utbildningsnämnden ges i uppdrag att med utgångspunkt
från fullmäktigeberedningens slutsatser och rekommendationer utarbeta ett ”Kultur- och fritidspolitiskt program 2023-2031”

-

Barn- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden skall
i sitt arbete särskilt beakta möjligheterna till motion i alla åldrar för
kommunens invånare ur ett folkhälsoperspektiv.

Beslutsgång
Yrkanden
Nicklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Daniel Landin (S) instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslöt 2019-10-14, § 108, att starta en kommunfullmäktigeberedning för kommunens fastigheter och anläggningar för kulturoch fritidsverksamhet. Coronapandemin under åren 2020 och 2021 har försenat beredningens arbete.
Av insamlat underlag framgår att kultur- och fri tidslivet gått mot allt större
mångfald och att den moderna människan efterfrågar specialintressen.
Det senaste exemplet P ADEL, har blivit efterfrågat, men det innebär inte
till exempel att tennis försvinner.
Syftet med en fullmäktigeberedning är att ta fram en långsiktig plan över
hur kultur- och fritidsenehetens fastigheter och anläggningar ska organiseras
på ett kostnadseffektivt sätt, samt ge förslag på vilket utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter som ska erbjudas.
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-10 vilka målområden som ska prioriteras kommande mandatperiod. Ett av dessa är: Attraktiv och hållbar boendekommun

Justerandes sign
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Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Fullmäktigeberedningen angående fastigheter och anläggningar för kulturoch fritidsverksamhet i Osby kommun
Bilaga 10: Kultur- och fritidspolitiska programmet
Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2022-06-20

Kommunfullmäktige

§ 73
Revidering av ordningsföreskrifter för Osby kommun
KS/2022:185 160
Kommunfullmäktiges beslut
- Fastställa följande lydelser i allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Osby kommun:
Förtäring av alkohol
§ 12 Alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 2, 8 volymprocent, får
inte förtäras på allmän plats inom de delar av Osby kommun som markerats
på till dessa ordningsföreskrifter hörande kartor, se bilaga 1-3. Förbudet
gäller inte för servering med tillstånd enligt alkohollagen.
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor.
§ 18 För användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor inom hela
Osby kommun krävs i enlighet med 3 kap 7 § OL tillstånd av polismyndigheten.
Användning av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor tillåts utan tillstånd
av polismyndighet på nyårsafton från klockan 21.00 fram till klockan 01.00
följande dag.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från
förskolor och skolor, boende inom vård‐ och omsorgsverksamheter eller
kyrkogårdar och begravningsplatser.
Fyrverkerier kan även störa och skrämma andra. Visa därför omtanke både
om personer och om djur i din omgivning som kan uppfatta fyrverkerier som
störande och skrämmande.
Vid användandet ska hänsyn tas till platsens belägenhet och övriga omständigheter.
Beslutsgång
Yrkanden
Niklas Larsson (C) yrkar på förändrad text gällande fyrverkeri och andra
pyrotekniska i enlighet med bilaga fyra. I övrigt bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Daniel Landin (S) instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande.
Överläggning och beslut
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar
besluta enligt förändringsförslaget från Niklas Larsson (C) och finner att
kommunfullmäktige har beslutat enligt förslaget.
Justerandes sign
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Sammanfattning
Förändringar i lokala ordningsföreskrifterna föreslås på två punkter, dels §
12 gällande alkoholförtäring på allmän plats, dels § 18 gällande fyrverkeri.
Bägge dessa paragrafer har upplevts oklara med olika tolkningsmöjligheter
av allmänhet, ordningsvakter och polisen. Förändringen innebär en tydligare
reglering kring tidpunkt för fyrverkeri samt en tydligare geografisk avgränsning gällande alkoholförtäring.
Förslaget gällande fyrverkeri grundar sig i de förutsättningar som politiken
angav i samband med KS 12/1-22.
-

Ska gälla hela kommunen, inte bara detaljplanerade delar
Tidsbegränsat till 21 :00 - 01/02:00
Särskild hänsyn ska tas till djur

Processen
-

-

En omvärldsbevakning har gjorts och man försökt att hålla sig till
formuleringar som används inom Skåne. Just "hela kommunen" och
"djurbesättningar eller liknande" är formuleringar som i princip inte
förekommer.
Säkerhetscheferna inom Skåne nordost har konsulterats med ett positivt resultat
Konsulterat kommunens jurist.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 118
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-02 § 61
Tjänsteskrivelse "Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Osby kommun,
ändring avseende fyrverkeri och andra pyrotekniska varor samt alkoholförtäring" daterad den 22 april 2022, från säkerhetschef Kim Olsen
Bilaga 1. Karta Osby tätort
Uppdaterad karta Osby
Bilaga 2. Karta Lönsboda tätort
Bilaga 3. Karta Killeberg tätort
Bilaga 4 ordningsföreskrifter, förslag på formulering kring djurhållning
Beslutet skickas till
Säkerhetschef Kim Olsen
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§ 74
Ekonomisk uppföljning april, Osby kommun
KS/2022:2 041
Kommunfullmäktiges beslut
-

Kommunfullmäktige konstaterar att nämnderna sammantaget visar
en budgetavvikelse på -1,4 mnkr i prognosen efter april månad.
Månadsuppföljningen godkänns.

Beslutsgång
Yrkanden
Kommunfullmäktiges presidium föreslår följande förslag till beslut:
- Kommunfullmäktige konstaterar att nämnderna sammantaget visar
en budgetavvikelse på -1,4 mnkr i prognosen efter april månad.
- Månadsuppföljningen godkänns.
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag
till beslut.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om kommunens övergripande ekonomiska uppföljning och
berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har sammanställt nämndernas och finansförvaltningens uppföljning efter april månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 101
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-09
Presentation, budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun
Rapport budgetuppföljning april 2022 för Osby kommun, presenteras vid
sammanträdet
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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§ 75
Borgensavgift för Lönsboda Folkets Hus och
Parkförening
KS/2022:169 045
Kommunfullmäktiges beslut
-

Borgensavgift för lån till Lönsboda Folkets Hus och Parkförening tas
inte ut från och med verksamhetsåret 2022.

Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör kommunens hantering av borgen och berör inte barn.
Sammanfattning av ärendet
Osby kommun har vid ett antal tillfällen gått i borgen för lån till Lönsboda
Folkets Hus och Parkförening. Det lånebelopp som kommunen borgar för
uppgick vid senaste årsskifte till 2,5 mnkr. Beslut finns också sedan tidigare
(KF § 78 2010) om att föreningen ska betala en årlig avgift på det belopp
som kommunen gått i borgen för. Avgiften är 0,2% av borgensbeloppet.
Fråga har nu kommit upp om att ompröva beslutet om att ta ut en borgensavgift från Lönsboda Folkets Hus och Parkförening som ju är en allmännyttig förening utan vinstsyfte. Kommunen tar i övrigt inte ut några borgensavgifter för ev. lån till föreningar vilket också ur likvärdighetssynpunkt är ett
skäl till att ompröva kommunens tidigare beslut.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2022 § 101
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 maj 2022 § 67
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen 2022-04-19.
Kommunfullmäktiges beslut 2010-09-13, § 78.
Beslutet skickas till
Lönsboda Folkets Hus och Parkförening
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§ 76
Begäran av medel för uppstädning av mellanlagret
2022
KS/2022:191 450
Kommunfullmäktiges beslut
-

Anslå 945 tkr för uppstädning av material som lagts på kommunens
mellanlager före den 31 december 2014
(Samhällsbyggnadsförvaltningen bildades 1 januari 2015).
-

Ärendet finansieras via verksamhet 94004 Skatteintäkter/bidrag, utökning av budget med 945 tkr.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har fem stycken mellanlager för jord, sten, asfalt, betong och
dylikt. Mellanlagren finns på Mossvägen, Radiatorvägen, Regnbågsvägen i
Osby, i Lönsboda och i Killeberg. Mellanlagren på Mossvägen i Osby samt
mellanlagret i Lönsboda kommer att fortsätta att användas efter att de städats och behöver iordningsställas så att de kan användas på ett säkert sätt.
Övriga används inte längre och ska stängas samt städas. Nedan specificeras
kostnaderna för uppstädning på respektive mellanlager:
Mossvägen, Osby:
Lönsboda:
Radiatorvägen:
Regnbågsvägen:
Killeberg:
Totalt:

720 tkr
180 tkr
120 tkr
55 tkr
40 tkr

1115 tkr

Vid samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 4 april fick förvaltningen
i uppdrag att fördela kostnaden för städningen i två delar, kostnader före den
31 december 2014 samt kostnader efter den 1 januari 2015.
Kostnaden för städningen av mellanlagren uppgår enligt ovan till 1115 tkr,
varav 945 tkr utgörs av kostnader för städning av material som lagts på mellanlagren före den 31 december 2014 och 170 tkr utgörs av städning av
material som lagts på mellanlagren efter den 1 januari 2015. Kostnader i
övrigt för stängning av mellanlager samt iordningställande av mellanlagren
för säker hantering uppgår till 490 tkr. Den totala kostnaden för städning av
mellanlagren, stängning samt åtgärder för säker hantering framöver uppgår
således till 1600 tkr (1115 + 490).
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 129
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-04-20 § 30
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskottsbeslut § 27 2022-04-04. Tjänsteskrivelse, medel för uppstädning av mellanlager daterad 2022-04-20.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
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§ 77
Bildande av aktiebolag för Trygghetscentral, Skåne
Nordost
KS/2022:45 400
Kommunfullmäktiges beslut
- Osby kommun går in som delägare och köper en aktiepost
motsvarande 1 mnkr
- Anta förslag till bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv gällande Trygghetscentralen.
-

Helena Ståhl utses som ledamot i styrelsen och Emma Frostensson
utses till suppleant.

-

Niklas Larsson (C) utses till ombud och Daniel Landin (S) utses till
ersättare vid bolagsstämman.

Beslutsgång
Yrkanden
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till förslaget.
Daniel Landin (S) föreslår att det framgår tydligare att det är bolagsstämman
som gäller för valen av Niklas Larsson och Daniel Landin.
Niklas Larsson (C) instämmer i Daniel Landins (S) förslag.
Överläggning och beslut
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de kan
lägga till ”vid bolagsstämman” i beslutet om valen av Niklas Larsson och
Daniel Landin och finner att kommunfullmäktige beslutar så.
Sammanfattning av ärendet
Trygghetscentralen, ett samägt bolag med kommunerna i Skåne Nordost
som huvudägare.
Trygghetscentralen ska bestå i att erbjuda en bredd av säkerhets- och jourtjänster till kommuner och kommunala bolag.
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och
självkostnadsprincipen, stärka kommunernas trygghetsskapande åtgärder för
de som vistas och bor i ägarkommunerna.
Bolaget ska erbjuda tjänster som bidrar till att andra verksamheter kan utveckla sitt arbete för att öka tryggheten. Bolaget ska utveckla sina tjänster i
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takt med ägarnas behov av ytterligare tjänster. Tjänsterna ska endast tillhandahållas till verksamheterna inom ägarkommunerna och dess bolag. Bolagets verksamhet ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.
Bolaget kommer att starta upp verksamheten med de tre delar där det redan
idag finns samverkan; Trygghetslarm, Beredskap/Social jour samt Blåljusverksamhet med inre befäl och systemledning.
De kommunala bolagen kommer att efterhand få möjlighet att avropa tjänster från Trygghetscentralen enligt framtagen tjänstekatalog och behov.
Skåne Nordosts styrelse har 2022-03-17 beslutat att ställa sig bakom Trygghetscentralen AB och föreslår att även medlemskommunerna ställer sig
bakom bildandet av Trygghetscentralen AB.
I diskussionerna i SKNO har tydligt framkommit att ambitionen är att styrelsens sammansättning kompetensmässigt bör vara så bred som möjligt för
att stärka syftet med bolaget. För att uppnå detta bör kommuncheferna/direktörerna ges i uppdrag att säkerställa bredden på kompetens genom
att utse lämplig ledamot och suppleant.
Finansiering
Finansiering föreslås ske genom att 2022 års investeringsbudget utökas med
1 miljon kronor. Utökningen sker genom en minskning av likvida medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2022 § 102
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 maj 2022 § 68
Tjänsteskrivelse ”Trygghetscentral Skåne Nordost” daterad 19 april 2022
från kommundirektör Petra Gummesson och administrativ chef Johanna
Lindhe.
Bolagsordning
Aktieägaravtal
Ägardirektiv
Avsiktsförklaring Trygghetscentralen AB (undertecknad)
Slutrapport Projekt Trygghetscentralen SKNO
PWC rapport - Förstudie larm- och säkerhetscentral
Beslutet skickas till
Trygghetscentralen AB
Helena Ståhl
Emma Frostensson
Niklas Larsson
Daniel Landin
Nämndsekreterare Amanda Svensson
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§ 78
Beslut om ansvarsfrihet - AV Media Skåne 2021
KS/2022:61 006
Maria Reimer (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet. Ann-Britt Olsson (S) går in för Maria Reimer.
Kommunfullmäktiges beslut
-

Årsredovisning 2021 för AV-Media Skåne godkänns.
AV-Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021

Barnkonsekvensanalys
Ärendet handlar om formellt godkännande av årsredovisning och berör inte
barn.
Sammanfattning av ärendet
AV-Media Skåne har inkommit med årsredovisning 2021 för godkännande
och beslut om ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 123
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-02
Skrivelse - Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021
Protokoll inkl årsredovisning 2021
Beslutet skickas till
AV-Media Skåne
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§ 79
Ändring av bolagsordningen, Osby Nova
KS/2021:269 000
Kommunfullmäktiges beslut
- Ändring av bolagsordning för org nr 556607-9678 fastställs
innebärande namnändring från Osby Nova AB till Osby kommun
Utbildnings AB.
Barnkonsekvensanalys
Ärendet berör inte barn då det handlar om kommunens organisering av sina
kommunala bolag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 14 februari i år, § 14, att avveckla det
vilande kommunala bolaget Osby Nova AB.
Kommunfullmäktige beslutade också om att innan avveckling genomfördes
så skulle namnbyte ske och bolagsnamnet ”Osby Nova” varumärkesskyddas.
Namnbyte kräver en ändring av bolagsordningen. En ändring av bolagsordningen kräver i sin tur ett beslut av kommunfullmäktige. Därav behöver
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige formellt besluta om ändring av bolagsordningen, namnändring till Osby kommun Utbildnings AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 124
Tjänsteskrivelse, kommunstyrelseförvaltningen, 2022-05-23.
Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-14, § 14.
Förslag till ny bolagsordning, namnändring från Osby Nova AB till Osby
kommun Utbildnings AB.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten
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§ 80
Taxor och avgifter inom Kultur och fritid för 2022
KS/2022:184 806
Kommunfullmäktiges beslut
-

Reviderade taxor och avgifter för 2022 godkänns.
Reviderade taxor och avgifter gäller från och med 1 juli 2022.

Beslutsgång
Yrkanden
Sonja Svenle-Pettersson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt
Sammanfattning av ärendet
Kultur och fritidsenheten inom barn- och utbildningsförvaltningen har haft
ett uppdrag att göra en översyn av taxor och avgifter och återkomma till
Kommunfullmäktige med ett nytt förslag med ökad tydlighet.
Kultur- och fritidsenheten har gjort en översyn av taxor gällande
samlings-lokaler där ett nytt förslag har tagits fram för att skapa en likvärdighet och tydlighet mellan lokaler och dess taxor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 120
Barn- och utbildningsnämnden 2022-04-19 § 34
Taxor och avgifter för kultur och fritid 2022
Revidering taxor samlingslokaler 2022
Beslutet skickas till
Förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 81
Förslag till politisk organisation mandatperioden 20232026
KS/2022:71 001
Kommunfullmäktiges beslut
-

Den politiska organisationen organiseras enligt förslag 1, oförändrat
mot dagens organisation.

Beslutsgång
Yrkanden
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Daniel Landin (S) instämmer i Niklas Larssons (C) yrkande.
Sonja Svenle-Pettersson yrkar bifall till förslag 3 där arbete och välfärd blir
en egen nämnd och samhällsbyggnadsnämnden går in under kommunstyrelsen.
Överläggning och beslut
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar
besluta i enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande.
Kommunfullmäktiges ordförande frågar kommunfullmäktige om de ämnar
besluta i enlighet med Sonja Svenle-Petterssons (M) yrkande.
Kommunfullmäktiges ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i
enlighet med Niklas Larssons (C) yrkande.
Sammanfattning av ärende
En arbetsgrupp bestående av förtroendevalda från samtliga partier har under
perioden november 2021 till och med januari 2022 arbetat fram förslag till
politisk organisation för mandatperioden 2023-2026. Eventuella förändringar i den politiska organisationen kommande mandatperiod träder, efter
beslut i Kommunfullmäktige, i kraft 1 januari 2023.
Arbetsgruppen har träffats vid fem tillfällen och arbetet inleddes med en
omvärldsanalys där den politiska organisationen i liknande kommuner redovisades för gruppen.
Arbetsgruppens efterföljande diskussioner delas in i två huvudfrågor:

Justerandes sign
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Arbetsgruppens diskussioner har sammanfattats och mynnat ut i de förslag
som nu redovisas.
Fyra olika förslag till nämndstruktur redovisas varav förslag 1 innebär att
inga förändringar görs jämfört med dagens organisation. Därefter redovisas
de förslag som lyfts i arbetsgruppen avseende antal ledamöter i nämnderna.
Vid beslut om förändringar i den politiska organisationen bör varje nämnd
få i uppdrag att anpassa styrande dokument såsom delegationsordningar och
arbetsordningar till den nya organisationen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 10 maj 2022 § 103
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 2 maj 2022 § 69
Kommunstyrelsens beslut, 9 mars 2022, § 48
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 23 februari 2022, § 36
Tjänsteskrivelse ”Förslag till politisk organisation mandatperioden 20232026” daterad den 13 februari 2022 från administrativ chef Johanna Lindhe
och kommundirektör Petra Gummeson.
Bilaga 1-Förslag till politisk organisation 2023-2026 daterad 2022-02-13.
Bilaga 2 – Antal ledamöter i nämnderna – nuvarande organisation daterad
2022-02-13
Bilaga 3 – Beskrivning av möjliga konsekvenser av förslag till politisk organisation daterad 2022-02-14
Beslutet skickas till
Administrativ chef, Johanna Lindhe
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§ 82
Fastighetsinvestering Familjehuset
KS/2022:41 700
Kommunfullmäktiges beslut
-

Avsätta 5 000 000 kronor till investeringsprojektet för ombyggnation
av Familjehuset på Rönnebacken.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-09 dnr: KS/2022:41 följande;
"Lokal-förändring av Familjehusets lokaler på Marklundavägen 8C beställs
av
Samhällsbyggnadsnämnden."
Arbete och välfärd önskar att plan I det vill säga våning 2 iordningsställs för
sin verksamhet.
Plan 1 har enbart använts till förvaring under de senaste åren och stora
åt-gärder krävs för att iordningsställa lokalerna för verksamheten. Följande
åtgärder krävs för att lokalerna ska bli godkända för ändamålet:
Nytt externt trapphus med hiss installeras på ena gaveln som även
kommer att bli ny entré till bottenplan. Detta görs för att lösa tillgängligheten.
Toalett handikappanpassas
Ventilation installeras med Comfort-kyla
Brandlarm installeras
Ytskiktet byts i samtliga rum och korridor.
Samtliga elinstallationer byts ut och jordfelsbrytare installeras.
Samhällsbyggnads bedömer initialt att kostnaden för ombyggnationen inte
kommer att överstiga 5 000 000 kronor.
Projektet kommer att bedrivas enligt samhällsbyggnadsprojektmodell.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 130
Samhällsbyggnadsnämnden 2022-05-17 § 53
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 maj 2022, § 42.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomienheten
Justerandes sign
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§ 83
Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren 1
KS/2022:194 299
Daniel Landin (S) och Dag Ivarsson (M) anmäler jäv och deltar inte i
ärendet. Efter Daniel Landin blir det Ann-Britt Olsson (S) och efter
Dag Ivarsson (M) blir det tom stol. Ingmar Bernthsson (S) går in som
ordförande. Niklas Larsson (C) justerar paragrafen jämte Ingmar
Bernthsson (S) och Jonas Mattsson (SD).
Kommunfullmäktiges beslut
-

Uppdrar till kommundirektören att slutförhandla och försälja fastigheten, Osby Tandläkaren I till Stiftelsen Lekoseum eller dess dotterbolag till en köpeskilling av 100 000 kr samt underteckna köpeavtal
och köpebrev.

Avstår från att delta i beslutet
Lotte Melin (C)
Beslutsgång
Yrkanden
Niklas Larsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Barnkonsekvensanalys
Ej aktuellt.
Sammanfattning av ärendet
Lekoseums styrelse inkom 2021-10-21 med en skrivelse till Osby kommun
med ett önskemål gällande att förvärva fastigheten Tandläkaren 1
(BRIOhuset) för 100 000 kronor.
Finansiering
Intäkt för försäljning är 100 000 kr. Det bokförda värdet är 1 549 033,59 kr
och en direktavskrivning kommer att behöva ske vid en försäljning.
Ett hyresavtal behöver upprättas med den nya fastighetsägaren vilket
kommer att resultera en extern hyreskostnad å 340 000 kr per år.
En minskad extern hyresintäkt från hyresgästen Lekoseum kommer att ske å
221 500 kr per år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 1 juni 2022 § 131
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 18 maj 2022 § 79
Kommunstyrelsens beslut den 25 april 2022 § 82
Samhällsbyggnadsnämndens beslut, den 20 april 2022, § 33
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts beslut, den 4 april 2022, § 29.
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Tjänsteskrivelse "Fastighetsförsäljning, Briohuset, Tandläkaren l ", daterad
den 12 april 2022, från samhällsbyggnadschef Mathias Karlsson.
Uppdrag avyttra fastigheten Osby Tandläkaren 1 - 2017-12-13 av kommunstyrelsen.
Beslut komplettera uppdraget att avyttra - 2018-10-29 av kommunfullmäktige.
Underlag för bud- Briohuset - 2021-10-21 från Lekoseum.
Förhandsbesked Tandläkaren 1 - 2021-11-03 av Miljö och byggnämnden.
Svar från Stiftelsen Lekoseum-2022-02-01 från Lekoseum.
BRIO Lekoseum i Osby -Vision 2030.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Förvaltningschef, Mathias Karlsson
Kommundirektör, Petra Gummesson
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§ 84
Begäran om entledigande från uppdrag som revisor Stephan Hellqvist (KD)
KS/2022:10 006
Kommunfullmäktiges beslut
-

Stephan Hellqvist (KD) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
revisor i kommunrevisionen.

-

Val av ny ledamot och vice ordförande i kommunrevisionen väljs
vid ett senare tillfälle och platsen är där med tillsvidare vakant.

Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 19 april 2022 begär Stephan Hellqvist att bli entledigande från sitt uppdrag som revisor i kommunrevisionen.
Beslutsunderlag
Skrivelse " Begäran om entledigande", daterad den 19 april 2022 från Stephan Hellqvist
Beslutet skickas till
Stephan Hellqvist
Länsstyrelsen Skåne
Löneadministratör
Nämndsekreterare, Amanda Svensson
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§ 85
Begäran av entledigande som ersättare i
kommunfullmäktige - Rose-Marie Riling (S)
KS/2022:10 006
Kommunfullmäktiges beslut
- Rose-Marie Riling (S) beviljas entledigande från sitt uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige.
- Ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Skåne begärs för ny ersättare
efter Rose-Marie Riling (S).
Sammanfattning av ärendet
I skrivelse inkommen den 4 mars 2022 begär Rose-Marie Riling (S) att bli
entledigad från sina uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Skrivelse ” Begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige”,
inkommen den 26 april 2022 från Rose-Marie Riling.
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Skåne
Löneadministratör
Rose-Marie Riling
Nämndsekreterare, Amanda Svensson
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§ 86
Val av ledamot i Osby Nova AB och god man enligt
fastighetsbildningslagen efter Carl Bejvel (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
-

Efter Carl Bejvel (SD) utses Jonas Mattsson (SD) till ny ledamot i
Osby Nova AB

-

Efter Carl Bejvel (SD) utses Kenneth Nordqvist (SD) till god man
enligt fastighetslagen.

Beslutet skickas till
Jonas Mattsson
Kenneth Nordqvist
Nämndsekreterare, Amanda Svensson
Löneadministratör
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§ 87
Val av ersättare i Kommunförbundet Skåne och
ledamot i Valberedningen efter Ewa Bejvel (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
-

Efter Ewa Bejvel (SD) utses Leif Nilsson (SD) till ny ersättare i
Kommunförbundet Skåne

-

Efter Ewa Bejvel (SD) utses Urban Mirefall (SD) till ledamot i valberedningen.

Beslutet skickas till
Leif Nilsson
Urban Mirefall
Nämndsekreterare, Amanda Svensson
Löneadministratör
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